
FERNANDA FERRAZ –
ESPECIALISTA WEB, 
REDAÇÕES, TRABALHOS 
ONLINE, MENTORIA E 
ASSESSORIA A
EMPRESAS E 
EMPREENDEDORES DE 
VISÃO!



Fernanda Ferraz, Terapeuta, 

Hipnóloga, Reprogramadora mental e 
emocional, especialista em SEO local/ 

regional, cauda curta e cauda 

longa. Trabalhos de Inbound 

Marketing, com aplicações de 
técnicas Tofu, Mofu e Bofu. Atuo 

como Copywriter persuasiva, trazendo 

engajamento de produtos e serviços, 

atuando com gatilhos mentais 

psicológicos e de estímulo 

neurológicos, ampliando e 

melhorando tráfego orgânico, 
conversões e vendas.

Especialista em neuromarketing, 

neurovendas, neuroplasticidade da 

comunicação, comandos hipnóticos, 

linguagem persuasiva, alcance da onda 
theta cerebral, entre outros. 





Mercados atendidos dentro do 

marketing digital

 Advogados.

 Contabilidade.

 Empresas de assessoria.

 Ramos e segmentos da medicina (odontologia, psicologia, cirurgia, etc).

 Empresas de produtos.

 Empresas de serviços.

 Startups.

 E-commerces.

 Escolas e faculdades.

 Entre muitos outros.



Antes de mais nada...

Tudo bem?

Antes de mais nada, gostaria de pedir-lhe para conferir todo meu 

portfólio... É um pouco longo, mas vale muito a pena. Isso porque 

através dele, você poderá saber como eu trabalho, combinado?

Nos falamos em breve!



Olá! Tudo bem contigo? Se você deseja ter um excelente e excepcional

engajamento virtual, precisa ler meu portfólio.

Vamos lá? =D

Sou especialista em SEO, Inbound Marketing com aplicação web de TOFu,

MOFu e BOFu, trabalho em várias frentes e faço descrições de produtos ou

infoprodutos.

Tenho experiência com empreendedores de sucesso, e posso te ajudar. Faço

constantemente artigos voltados a persuasão cerebral, o que é um grande

estímulo a atração de novos clientes e fidelização dos mesmos.

... Vamos conversar? Sou especialista na área digital, SEO e conteúdo web.

Mas, antes de descrever meu curriculum, quero lhe fazer uma pergunta.



 Algum dia você já pensou em qualidade? É claro que sim! É óbvio que é 

isso o que você deseja, principalmente como um empreendedor. Correto?

Pois é, a maioria das pessoas pensam e desejam qualidade, porque só com 

isto é possível atrair, reter, converter e encantar... Ah encantar... Atributo 

essencial para conquistar os clientes/leitores! Sem isso a magia se perde, 

você não passa de mais um na multidão, e o diferencial, onde fica, hein?

Hoje eu venho te trazer uma realidade bem diferente para o seu 

empreendimento e, diga-se de passagem, que qualidade e criatividade fazem 

parte do meu perfil pessoal e profissional!

Isso está impregnado em minha alma, e por isso tenho as devidas 

qualificações para potencializar o seu negócio virtual!



Desejo que analise bem o meu perfil, quero que 

leia nas entrelinhas e receba a minha energia 

como profissional engajada.

Então... permita-me por gentileza fazer minha 

apresentação, bem como o meu trabalho, 

combinado?

Ao final, explico minha proposta de trabalho.



Experiências e especialidades

Bem, meu nome é Fernanda Ferraz, eu desenvolvo 
diversos tipos de textos. Depende muito da preferência 
do cliente, então posso falar num tom mais teen, num 
tom mais maduro ou técnico. 

Tenho bastante experiência com a abordagem de 
descrições mais específicas... desenvolvo trabalhos 
para vários grandes sites e empresas, bem como 
agências de mídia digital de grande porte. Posso 
assinar ou não os artigos. Depende da negociação.



 Sou formada em Hipnose, como Terapeuta e Reprogramadora
mental e emocional, como copywriter, dentre outros. 

 Tenho conhecimento em desenvolvimento humano, pessoal e 
empresarial, 

 Sei utilizar as técnicas de SEO e produzo textos com técnicas 
persuasivas, de impulsionamento e de estímulo à compra ou 
clique - já que conheço ferramentas psicológicas onde utilizo 
recursos como cores e palavras, por exemplo. 

 Costumo criar vários conteúdos para treinamentos e cursos 
também, atendo vários nichos e profissionais.

 Sou mentora.

 Faço assessoria a diversas empresas e startups.

 Dou treinamento virtual a colaboradores para melhorar as vendas 
e performance.



Acredito que ser escritor/redator E ESPECIALISTA 
EM DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO 
EM VENDAS WEB OU FÍSICA, não é para todo 
mundo, porque para fazer esse tipo de trabalho é 
preciso muita paixão e dedicação.

Tenho muitas habilidades no desenvolvimento de 
artigos e empresas, e é nisso que encontro 
autorrealização, o que torna meu trabalho um 
diferencial. 



Trabalho para muitas agências

de mídias digitais, aqui do Brasil e

de fora também. Além de

empreendedores com sites e

plataformas de diversas áreas,

inclusive com clientes que

comercializam diversos produtos,

desde flores, até produtos

químicos ou serviços como

manutenção e lixo tóxico...

percebe-se que consigo trabalhar

com mercados bem distintos, sem

perder o foco ou a qualidade!



Perfil profissional

ESTOU NO PÓDIO DE 

EXCELÊNCIA 

PROFISSIONAL, ONDE 

MAIS DE 40 MIL 

FREELANCERS FORAM 

ANALISADOS. 



FUI ESCOLHIDA COMO UMA 

DAS MELHORES 

PROFISSIONAIS DA ÁREA 

DIGITAL E NO BRASIL ESTOU 

EM DESTAQUE NO RANKING -

TUDO ISSO FRUTO DA MINHA 

PAIXÃO PELA ESCRITA, PELO 

MEU TRABALHO E INTENSO 

COMPROMISSO COM MEUS 

CLIENTES. =) TAMBÉM SOU 

QUEM POSSUO MAIS 

ESTRELAS - PONTUAÇÃO E 

TODOS OS SELOS DE 

VALIDAÇÃO PARA PROJETOS.





Trabalho com temas ligados a: Saúde, beleza, bem-estar, viagens, hotéis, decoração, 

negócios, mundo feminino, relacionamentos interpessoais, pesquisa de mercado, mundo 

profissional, viagens, descrição de produtos, treinamento e desenvolvimento, coaching, 

terapia, recrutamento e seleção, estudo de clima organizacional,  psicologia e terapia, 

descrição de produtos, transcrição de áudio e vídeo, política, sustentabilidade, 

criatividade interativa, liderança, empreendedorismo, concursos, carros, imóveis, entre 

outros. 

Sou muito criativa e determinada, minha gestão é com foco em resultados, visando o 

interesse e satisfação do cliente/público.

Costumo usar uma linguagem que desperte interesse do leitor, do tipo de perguntas 

como: Por que eu preciso disso? Em que ele pode me ser útil? Quais as vantagens? 

Etc...



Avaliações de clientes em todo o mundo

































Qual é a dor de seu cliente?

Gosto de estimular a mente de quem lê em relação àquele universo!

Eu acredito que esse é um trabalho muito sério e ainda que seja feito virtualmente

merece toda a qualidade possível! Não basta encher o texto de informações que já

existem, é preciso ter visão, pensar além e de fato ser um criador/a.

Primeiro você precisa tocar o leitor... E olhe que isso não é fácil, porque estando longe,

você precisa saber usar as ferramentas certas para atingir a dor dele... É bem diferente

de quando você está cara a cara com um cliente, onde ele pode sentir, cheirar e provar

de um produto ou serviço, com palavras as técnicas funcionam de forma diferenciada, é

preciso muita persuasão, de modo que o público seja conquistado!



Quando eu falo em dor, uso esse termo, por exemplo, se você está gordo,

consequentemente perderá todas as roupas da época em que você era magro... portanto,

ser gordo é uma dor!

Se você não consegue arrumar um namorado, tem que desvendar os motivos: timidez,

insegurança, traumas??? Para então trabalhar neles e conquistar!

Já se você tem problemas com sua empresa: seus colaboradores não têm motivação ou o

negócio anda mal das "pernas" então essa é outra dor... O redator precisa ter habilidade

para atingir essa dor e dar soluções que compensem a leitura...

O conteúdo precisa chamar e prender a atenção desta pessoa, ele precisa dizer... Hum...

preciso acompanhar esse site, porque aqui encontro ferramentas preciosas para meu

negócio ou dor...

Então depois que você chama a atenção do leitor, você envolve-o, de modo que não baste

ele ler apenas aquele artigo. Ele precisa, desejar ler mais outro e mais outro e manter

contato com seu canal, até que seu blog faça parte da rotina daquela pessoa/profissional...

tornando-se parte do cotidiano dele e das necessidades que ele tem!

Esse é um dos meus segredos!



Qualidade para mim é algo muito importante, é algo que não se encontra 

por aí com tanta facilidade, e como gestor e empreendedor você deve 

compreender perfeitamente sobre o que estou falando... estou colocando 

minha proposta, caso interesse.

(TRABALHO SOB A Lei 9.610 elaborado em 1998 e com Código Penal do 

Artigo 184, QUE INIBE, PUNE E IMPEDE QUALQUER TEXTO 

PLAGIADO).

Tenho amostras que já foram vendidas, caso queira avaliar-me.

Bem, depois de tanta "proza", avalie-me com consideração e perceba todas 

as QUALIFICAÇÕES QUE POSSUO, combinado assim? =D



Que trabalhos eu faço?

 Mentoria.

 Assessoria.

 Treinamentos para empresas por Skype.

 Textos para blogs.

 Revisão ortográfica.

 Criação de textos para livros a serem impressos.

 Cliente anônimo – para investigação de serviços e qualidade dos mesmos.

 Cartas de vendas.

 E-books.

 Administração de sites e redes sociais.

 Posts para redes sociais.

 Toda parte de design, folders, banners, etc.



Quais as vantagens que você terá com meus 

artigos/ Trabalhos:
 1- Alinhamento com a nova ortografia.

 2- Excelente sintaxe gramatical e de 
concordância.

 3- Palavras persuasivas. 

 4- Originalidade.

 5- Conteúdo interessante.

 6- Excelente ortografia.

 7- Criatividade.

 8- Treinamentos excelentes.

 9- Efeitos neuroplásticos.

 10- Efeitos hipnóticos.

 11- Neurovendas.

 12- Neuromarketing.

 13- Neurociência aplicada.

 14- PNL.



Atenciosamente Fernanda Ferraz

WhatsApp – 082 99132-4055

Instagram

YouTube

LinkedIn

https://api.whatsapp.com/send?phone=5582991324055
https://www.instagram.com/fernandaferrazcopymagica/
https://www.youtube.com/channel/UCJxeEVNcvv0xxoKmLpgqjJw
https://www.linkedin.com/in/fernandaferrazescritaobjetiva/


PÁGINA DO FACEBOOK

https://www.facebook.com/Fernanda-Ferraz-
Redatora-E-Especialista-Em-Marketing-Digital-
1761133074216904/

https://www.facebook.com/Fernanda-Ferraz-Redatora-E-Especialista-Em-Marketing-Digital-1761133074216904/

